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దశమోఽధ్యాయః (శుంభవధ) 
 

ఓుం ఋషిరువాచ || ౧ || 

నిశుంభుం నిహతుం దృష్ట్వా  భ్రాతరుం ప్రాణసమ్మితమ్ | 
హన్ామాన్ుం బలుం చైవ శుంభః క్రుదో్ధఽబ్రవీదవచః || ౨ || 

బలావలేపదుష్టవ తవుం మా దుర్గే గరవమావహ | 
అన్యాసుం బలమాశ్రితా యుదోయసే చాతిమానినీ || ౩ || 

దేవ్యావాచ || ౪ || 

ఏకైవాహుం జగతాత్ర ద్వవతీయా కా మమాపరా | 
పశ్యాతా దుష్వ మయ్యావ విశుంత్యా మద్వవభూతయః || ౫ || 

తతః సమసాసా దేవ్యా బ్రహ్మిణీప్రముఖా లయమ్ | 
తసా దేవాాసానౌ జగ్మిర్గకైవాసీతదాుంబికా || ౬ || 

దేవ్యావాచ || ౭ || 

అహుం విభూతాా బహుభిరిహ రూపైరాదస్థతిా | 
తతసుంహృతుం మయైకైవ తిషా్ట్మాాజౌ స్థిరో భవ || ౮ || 

ఋషిరువాచ || ౯ || 

తతః ప్రవవృతే యుదోుం దేవాాః శుంభసా చోభయః | 
పశాతాుం సరవదేవాన్యమసురాణుం చ దరుణమ్ || ౧౦ || 

శరవరయషః శితః శస్త్యైసథాా చాస్త్యైః సుదరుణః | 
తయరుాదమోభూద్భూయః సరవలోకభయుంకరమ్ || ౧౧ || 

ద్వవాాన్ాసణైి శతశో ముముచే యాన్ాథాుంబికా | 
బభుంజ తాని దైతేాుంద్రసాత్ర్రతీఘాతకరాృభిః || ౧౨ || 

ముకాాని తేన్ చాసైణి ద్వవాాని పరమేశవరీ | 
బభుంజ లీలయైవ్యగ్రహుుంకారోచాారణద్వభిః || ౧౩ || 
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తతః శరశతర్గేవీమాచాదాయత సోఽసురః | 
సపి తత్కుపితా దేవీ ధనుశిాచేాద చేషుభిః || ౧౪ || 

ఛిన్నే ధనుషి దైతేాుంద్రసాథా శక్తామథాదదే | 
చిచాేద దేవీ చక్రేణ తామపాసా కర్గ స్థితామ్ || ౧౫ || 

తతః ఖడ్ేముపాదయ శతచుంద్రుం చ భానుమత్ | 
అభాధ్య వత తాుం దేవీుం దైతాాన్యమధిపేశవరః || ౧౬ || 

తసాపతత ఏవాశ ఖడ్ుేం చిచాేద చుండికా | 
ధనురుికయాః శితరాాణశారి చారుకరామలమ్ | 
అశ్వుంశా పాతయామాస రథుం సరథిన్య సహ || ౧౭ || 

హతాశవః స తద దైతాశిాన్ేధన్యవ విసరథిః | 
జగ్రాహ ముదేరుం ఘోరముంబికానిధనోదాతః || ౧౮ || 

చిచాేదపతతసాసా ముదేరుం నిశితః శరః | 
తథాపి సోఽభాధ్యవతాాుం ముషివముదామా వేగవాన్ || ౧౯ || 

స ముషివుం పాతయామాస హృదయ్య దైతాపుంగవః | 
దేవాాసాుం చాపి స దేవీ తలేనోరసాతాడ్యత్ || ౨౦ || 

తలప్రహ్మరాభిహత్య నిపపాత మహీతలే | 
స దైతారాజః సహస పన్ర్గవ తథోతిితః || ౨౧ || 

ఉత్తా చ ప్రగృహ్యాచ్యరా్గేవీుం గగన్మాస్థితః | 
తత్రాపి స నిరాధ్యరా యుయుధే తేన్ చుండికా || ౨౨ || 

నియుదోుం ఖే తద దైతాశుాండికా చ పరస్రమ్ | 
చక్రత్కః ప్రథముం స్థదోమునివిసియకారకమ్ || ౨౩ || 

తత్య నియుదోుం సుచిరుం కృతావ తేన్యుంబికా సహ | 
ఉతా్ట్ా భ్రామయామాస చిక్షేప ధరణీతలే || ౨౪ || 

స క్షిప్తా ధరణీుం ప్రాపా ముషివముదామా వేగవాన్ | 
అభాధ్యవత దుష్ట్వతాి చుండికానిధన్నచాయా || ౨౫ || 



 
 

దశమోఽధ్యాయః (శుంభవధ)                                     www.HariOme.com                                              Page 3 

       

తమాయాుంతుం తత్య దేవీ సరవదైతాజన్నశవరమ్ | 
జగతాాుం పాతయామాస భితాాా  శూలేన్ వక్షస్థ || ౨౬ || 

స గతాసుః పపాత్యరావయుం దేవీ శూలాగ్రవిక్షతః | 
చాలయన్ సకలాుం పృథ్వుం సబోిద్వవపాుం సపరవతామ్ || ౨౭ || 

తతః ప్రసన్ేమఖిలుం హతే తస్థిన్ దురాతిని | 
జగతాసాసయిమతీవాప నిరిలుం చాభవన్ేభః || ౨౮ || 

ఉతా్తమేఘాః సోలాు య్య ప్రాగాసుంసేా శముం యయుః | 
సరిత్య మారేవాహిన్ాసథాాసుంసాత్ర పాతితే || ౨౯ || 

తత్య దేవగణః సర్గవ హరషనిరూరమాన్సః | 
బభూవ్యరిేహతే తస్థిన్ గుంధరావ లలితుం జగ్మః || ౩౦ || 

అవాదయుంసాథైవాన్నా న్న్ృత్కశ్ాపసరోగణః | 
వవ్యః పణాసథాా వాతాః సుప్రభోఽభూద్వేవాకరః || ౩౧ || 

జజవలుశ్ాగేయః శ్ుంతాః శ్ుంతా ద్వగజనితసవన్యః || ౩౨ || 

సవస్థా శ్రీమారుుండేయపరాణే సవరికిే మన్వుంతర్గ దేవీమాహ్మతేియ శుంభవధో న్యమ దశమోఽధ్యాయః || ౧౦ || 

 


